
 

 های عرفانی در غزلیات شمسپارادوکس

 بیلی داود مژده عنبران، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق ارد

 یلیال آذرنیوار، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیل

 چکیده

د لدین محمّااللدیوان شمس، این اثر پرآوازة عارف و متفکر بزرگ جهان اسالم، موالنا ج    

 بل تأملثار قاآهای عرفانی را در خود جای داده که در ردیف بلخی، آنچنان مباحث و اندیشه

ن این دارادر ادب فارسی درآمده است. با وجود مباحث فراوان عرفانی، پژوهش برای دوست

ده از ا استفاشاعر ب های عرفانیعالوه اینکه بسیاری از مباحث و اندیشهنماید؛ بهار میاثر دشو

لیات ست. غزنما بیان شده که این دشواری را دوچندان کرده اترفند پارادوکس یا متناقض

رآمدن، هور دموالنا مملو از حاالت جذبه و هیجانات روحی اوست که برای بیان شدن و به ظ

ی و واضح گویی افکنده است؛ تاجایی که اصطالحات روشنرا در وادی تناقضبه ناچار او 

زبان و  هزاران»آنکه در خود شود حالبه یک پارادوکس عرفانی بدل می« خاموشی»چون 

-ها اندیشری آنهکارگیدارد. در این پژوهش، ده اصطالح عرفانی که مولوی با به« هزاران بیان

 شود.ا بیان کرده است، بررسی مینمای خود رهای عرفانی متناقض

 نمایی.کلیدواژه: موالنا، دیوان شمس، عرفان، متناقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

-جالل والنامدیوان شمس اثر ارجمند، گرانسنگ و پرآوازة عارف و متفکر بزرگ جهان،      

دلیل  ه.ق( است. تحقیق و پژوهش در این اثر سترگ به 672 – 604الدین محمّد بلخی )

ن ز میاجود برخی ابهامات در آن و نیز درک مفهوم و مقصود شاعر و گزینش یک وجه او

 سی قراردب فارانماید و آن را در ردیف آثار قابل تأمل در چند وجه، کاری بسیار دشوار می

که  ی نیستتوان دریافت که هیچ موضوعداده است. با دقت در این اثر و اندکی تسامح می

است  جب شدهموالنا را به تأمل وانداشته باشد. شاید همین ویژگی موفکر روشن و تیزبین 

نون، ر همة فدر ربع مسکون مثل او نباشد د»گونه یاد شود: تا در مقاالت شمس از او این

 د به ازن گویخواه اصول، خواه فقه و خواه نحو، و در منطق با ارباب آن به قوّت معنی سخ

نر او هعلم و  من از سر خُرد شوم و صد سال بکوشم ده یکتر از ایشان. اگر ایشان و باذوق

 (. 132: 1369)شمس تبریزی، « حاصل نتوانم کردن

کند و از آن برای موالنا شعر را برای بیان عواطف و احساسات درونی خویش انتخاب می     

تصّنع   گیرد، به همین دلیل در غزلیات اوبیان تجربیات درونی و افکار بلند عرفانی کمک می

و تکلّف وجود ندارد؛ بلکه غزلیاتش مملو از حاالت جذبه و هیجانات روحی اوست. بسیاری از 

غزلیات او در حالت سماع و سکر و مستی سروده شده که موجب شده است حضور زبان و 

-های او نمیغیبت معنی به وضوح در آنها مشاهده شود. به همین دلیل برای برخی از غزل

در بسیاری »گوید: باره میدقیق معنی مشخصی ارائه کرد. پورنامداریان در اینتوان به طور 

انداز های مولوی، زبان ابزار انتقال معنی نیست و وظیفة اصلی خود را که در چشماز غزل

داری شاعران کالسیک محدود به انتقال معنی بود، فرونهاده است. غیبت معنی و رکن معنی

های مشترک گیرد که در حیطة تجربهحوال و عوالمی سرچشمه میزبان در شعر مولوی از ا

-که  زبان خود مولود آنهاست، نیست. معرفتی که در ضمن این احوال و عوالم حاصل می

گردد ناشی از عقل و اندیشة منطقی نیست که مقدم بر شعر در ذهن شاعر حضور داشه 

آید و جوهر ی ضمیر برمیباشد؛ حاصل شهود و مکاشفه است که بالفاصله از ناآگاه

ای است که مولوی را از خویش و شرایط آگاهی متافیزیکی دارد. شعر مثل سماع وسیله

او « مِن نهصد توی»های ناآگاه و گسترده و نهان ضمیر او یعنی رهاند و او را با الیهمی

و خویشی (. این ناآگاهی ضمیر و حالت بی10: 1374)پورنامداریان، « سازدمتّصل می

مستی و سکر و تجربیات هزاربارة مولوی از تضاد حاالت درونی، موجب پیدایِی تضادها و 



 
تناقضات فراوان در شعر او شده که خود را در عین مستی، هشیار و در عین طفلی پیر و در 

 بیند:حالت چاکری، سرور و ساالر و با وجود خاموشی گویا می

-د پریـم مرم             هم عشق پری دارم هدر عشق سلیــــمانی من همدم مرغان      

 خوانم

وح ، هم لهوشم             هم ناطق و خاموشمزین واقعه مدهوشم، باهوشم و بی      

 خموشانم

م و هم م اینهم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم        هم چاکر و هم میرم ه      

 آنم 

 (1466: غ 1388)مولوی، 

در  ه است وار رفتنمایی در بسیاری از آثار عرفانی منظوم و منثور فارسی به کمتناقض       

، یک اسازیشعر فارسی از قرن ششم به بعد بسآمد زیادی دارد. استفاده از این شگرد زیب

ما به ناقضای که متنعامل اصلی برای هنری کردن زبان، بالغت و محتوای شعر است. زیبای

کتب نقد مویژه پیروان برخی از منتقدان غربی، به»دارد که بخشد، چنان اهمیت شعر می

« دانندهای بنیادین شعر مینوین  مثل کلینث بروکس، تناقض ظاهری را یکی از ویژگی

 (.170: 1387)داد، 

پارادوکس در حقیقت یک امکان زبانی است که باعث برجستگی زبان و درنتیجه       

تناقض ظاهری یکی از اسباب برجستگی کالم »گر شود؛ به عبارت دیشناسی میزیبایی

ستیزی، بهترین وسیله سازی زبان و عادت(، بنابراین برای برجسته167)همان: « است

عرفانی را –کند که آثار ادبیآفرینی به ما یاری میتناقض است. شناختن این شگرد زیبایی

دبی بهتر بشناسیم. شناسی و نقد اهم از حیث طرز تفکر و هم از لحاظ بالغت، سبک

شویم در شعر موالنا دارای رو میتصویرهایی که در آنها با نوعی اجتماع نقیضین روبه»

تواند ریشه در نگاه فلسفی و کالمی او داشته باشد بسآمد چشمگیر است و این نکته نیز می

(. 99: 1388کدکنی، )شفیعی« نگرداندازی دیالکتیکی میکه همواره جهان را در چشم

های هنری موالنا به تضاد و ارزش آن در آثار هنری آگاه بوده و در ایجاد یا تقویت جذابیت

ها برده است. تخیل موالنا آن چنان وسیع بوده ویژه غزلیات شمس از آن بهرهاشعارش به

آفریند و مفاهیمی زند  و تصویری به وسعت هستی میاست که ازل و ابد را به هم پیوند می

گ و زندگی، ازل و ابد و دریا و کوه از عناصر سازندة تصاویر ممتاز شعری او به از قبیل مر



 
خواند؛ جهانی که در عین بودن، آیند. مولوی جهان را جهان هست و نیست، میحساب می

: شانزده 1387کدکنی، ای که خود هستی دیگر است )شفیعیپای در نیستی دارد؛ نیستی

ستیزی آن از طریق سازی و عادتد به مقولة برجستههجده(.  او با ذهن تیزبین خو –

استفاده از تناقض آگاه بوده و پیرو شاعران پیش از خود، آن را به کار برده است. بررسی این 

دهد موالنا تا چه اندازه در غزلیات خود با استفاده از اصطالحات عرفانی که موضوع نشان می

-در عصر او با معانی روشن و مشخص ذکر شدهدر کتب عرفانی و متصوفة پیش از شاعر یا 

و پارادوکسیکال ساخته  ها و تفکرات خود تصاویر عرفانی متناقضاند، برای بیان اندیشه

 است.

 بیان مسأله

خ داده سش پاسشود به این پرباتوجه به آنچه در مقدمه گفته شد، در این مقاله سعی می   

ارند، دفانی رفانی که معانی مشخصی در متون عرشود که موالنا با استفاده از اصطالحات ع

 ه است؟ان کردنما بیها و حاالت درونی خود را به صورت پارادوکس یا متناقضچگونه اندیشه

 پیشینه

آنها  ترینهمهای فروانی انجام گرفته است که به منما پژهشدربارة پارادوکس یا متناقض

 شود:اشاره می

های پارادوکس عرفانی در غزلیات حکیم بررسی مؤلفه»لة ( در مقا1397پناه)کریمی    

انواع پارادوکس را در غزلیات حکیم سنایی از دیدگاه دستور زبان بررسی کرده و « سنایی

( در مقالة 1395نما را توضیح داده است. گلی و بافکر )های واژگانی متناقضنمونه

اند. وکس از منظر بیان پرداختهبه تقسیم پاراد«شناختینماییزیباییشگردهای متناقض»

با « نقد و تحلیل پارادوکس در روند و سیر تاریخی و بالغی» ( در مقالة 1385مرتضایی)

شناختی آن تأکید کرده است. نقد تعاریف کتب بدیع متأخر از پارادوکس، بر ارزش زیبایی

طة عرفان و بیان راب« تجربة عرفانی و بیان پارادوکسی»( در مقالة 1385ساز )کریمی و برج

پارادوکس محتوایی در شعر »( در مقالة 1397اند. گلی و بافکر )پارادوکسی را بیان کرده

با آوردن ترکیبات متناقض از زبان عرفا  و شعر سبک هندی، پارادوکس را توضیح «  فارسی

-میهایی صورت گرفته است که معرفی اند. دربارة پارادوکس غزلیات موالنا نیز پژوهشداده

صور مختلف « های مولوینمایی در غزلمتناقض»نامة ( در پایان1374شود: چناری، )

شناختی بررسی کرده است. های مولوی از لحاظ دستوری و معنینمایی را در غزلمتناقض



 
اهدافی چون دستیابی « بررسی تناقض در غزلیات شمس»نامة ( در پایان1399نهاد )خوش

شناختی بندی آن، مشخص کردن ساختمان زبانو ارائة دسته به کلیت تناقض در غزلیات

ها در ها و کارکردهای بالغی آنها در غزلیات، و مشخص کردن محتوایی تناقضتناقض

 غزلیات شمس را بررسی کرده است.

ای نیت عرفاها اصطالحاتوان دریافت که در این پژوهشبا نگاهی به پیشینة پژوهش می    

سی ست، برراکرده  نما بیانهای خود را به صورت متناقضفاده از آنها اندیشهکه موالنا با است

 است.  نمایی، پرداختهنشده و تحقیق حاضر به بررسی این اصطالحات با محور متناقض

 نما یا پارادوکسمتناقض

 paraگرفته شده و مرکب از دو کلمة  paradoxumواژة پارادوکس از کلمة التینی     

ادبی  (. در اصطالح68: 1374)رأی و اندیشه( است )چناری،  doxaقابل( و )مخالف و م

ست اکالمی  انگیز ادبی است و آنزدایی و شگردهای برجسته و شگفتیکی از انواع آشنایی

اورهای و با ب با خود یا مهمل که دو امر متضاد یا ناسازگار را جمع کرده ظاهراً متناقض

ست انگیز ادی ناسازگار است. این ناسازگاری چندان شگفتعرفی ، عقلی، شرعی و منطق عا

، ض استکه  ذهن را به کنجکاوی و تالش برای دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر متناق

یست جز پارادوکس چیزی ن»(. به عبارت دیگر 271: 1376دارد )وحیدیان کامیار، وامی

 ب را بهزدا که ذهن مخاطتها  به صورت نامتعارف و عادطرح  مفاهیم و بیان اندیشه

ای رحلهمسازد. ذهنی که به چنین گری وا میورزی، تأمل، جستارگرایی و پرسشاندیشه

: 1381 )کریمی،« ترین مراحل رشد و خالقیت رسیده استدست یافت، به یکی از متعالی

208.) 

یی این وگبخش و سرّ حالوت آن  صنعتی است حالوت»گوید: نما میسروش دربارة متناقض

مع احد جواست که خالف عرف و منطق است؛ یعنی به ظاهر دو اثر ناسازوار را در موضوع 

: 1369)سروش،« خوردگی سخن با ضمیر استکند و همین مایة جذب ذهن و گرهمی

259.) 

شود. این آرایه در بالغت با عنوان تضاد و واژة تناقض در بالغت و نقد ادبی استفاده می     

ذشته تا به امروز رواج داشته و در متون بالغی سنتی نیز آمده است. اما در حوزة طباق از گ

نقد ادبی مربوط به جهان معاصر است. تناقض، در تفاوت بالغت و نقد ادبی، در معنی سخن 

معنی و مهمل است و از این دیدگاه با تضاد تفاوت دارد. چنانکه در تضاد آن زیبایی بی



 
بر زیبایی که تناقض عالوهشود. درحالیکند، دیده نمیرا منتقل میدرونی که مفهومی واحد 

شناسی آن در این است ظاهری، مفهومی در باطن خود دارد. زیبایی تناقض و مبنای جمال

گیرد که در تعابیر دارای تناقض، عقل و منطق مخاطب در برابر دو مفهوم متناقض قرار می

دهد: ر این لحظه دو اتفاق همزمان با هم روی مید»پذیر نیستند. شدنی و آشتیکه جمع

کند و در همین لحظه، پذیرد و طرد میعقل و منطق آشتی این دو امر متناقض را نمی

کند و این همان اوج احساس شگفتی و سرشار پذیرد و قبول میاحساس و عاطفه آن را می

 (.223: 1385)مرتضایی، « شناسی استشدن از لّذت ادبی و جمال

این اصطالحی » گوید: کدکنی دربارة ابداع اصطالح پارادوکس در ادب فارسی میشفیعی    

ام، نه در ادبیات قدیم خودمان وجود داشته )یعنی کتب بالغی( و نه در است که من ساخته

ام منظور از تصویر پارادوکسی، تصویری است وجو کردهادبیات فرنگی و تا آنجا که من جست

: 1366)شفیعی کدکنی، « کیب آن، به لحاظ مفهوم، یکدیگر را نقض کنندکه دو روی تر

( و معتقد است: تصاویر پارادوکسی در شعر فارسی با سنایی و شعرهای مغانة او آغاز 53

(. حمیدیان نیز دربارة آغازگر بودن سنایی در ابداع تصاویر پارادوکسی 56شود )همان: می

نه تنها جزو حتمی شعر عرفانی بلکه اساساً همزاد ( paradoxشطح )پاردوکس »گوید: می

چیز در آن دارای دوضلع یا دو سوی نگری عارفانه است زیرا تقریبًا همهو همذات جهان

ظاهراً و منطقاً ناساز و متضاد با یکدیگر است. به عبارت دیگر اغلب مفاهیم تصوف و عرفان ، 

ی دو بن یا الیة جسمانی و روحانی یا مصطلحات آن و نیز نمادهای رایج شعر عرفانی دارا

فیزیکی و متافیزیکی است، لیکن در بینش عرفانی، این دو طرف تضاد، برخالف معیارهای 

: 1389)حمیدیان،« شودمنطق متعارف، باهم و در سازگاری کامل با یکدیگر نگریسته می

عرفان در اقوام  این امر )تصاویر پاردوکسی( همزاد شعر عرفانی بلکه سرشت بنیادین(. »31

-سان شعر سنایی نیز برخوردار از همین سرشت و همین جهانمختلف بوده است. به همین

ای یا پارادوکسی پیشگفته، دارای نگری است لیکن او گذشته از تمامی نمادهای دوالیه

های متعددی است که تمام یا اغلب ابیات آنها اختصاص به طرح مفاهیم شطحی دارد، غزل

گونه تصاویر به ی آغازگر تصاویر پارادوکسی نیز هست و شفیعی کدکنی هم آغاز این... سنای

(. مولوی نیز با پیروی از روش 32 -31)همان: « داندمعنای دقیق کلمه را از سنایی می

های عرفان ادب عنوان یکی از قلّهگیری از آثار او توانسته است خود را بهسنایی و با بهره

طور مدوّن ای که با ظهور سنایی و عطار بهبه عبارت دیگر، شعر عرفانی فارسی معرفی کند؛



 
پا به عرصه گذاشت، با وجود مولوی به نهایت کمال و ترقّی دست یافت و موالنا تواست به 

کند و به عنوان قلّة رفیع آن صعود کند. هرچند موالنا از سنایی و عطار با احترام یاد می

برد )عطار روح بود، سنایی دو چشم او/ ما از پی سنایی و عّطار میاز آنان نام « روح و چشم»

هایی وجود توان او را مقّلد صرف آنان دانست؛ زیرا در آثار مولوی ویژگیآمدیم(، اما نمی

(، 15: 1383کند. )ابوالقاسمی، های سبک و زبان او را از دیگران متمایز میدارد که تازگی

کند؛ نما را انتخاب میهای عرفانی خود زبان متناقضعوالم و تجربهبنابراین موالنا برای بیان 

خواهد از عالم فراطبیعی خبر بیاورد، زیرا زبان رمزی و نزدیک به تجربة عارف وقتی می

گوید: کند. پورنامداریان در این باره میشود و بیان نقیضی پیدا میناچار دچار تناقض می

عرفان، به خصوص در شعر مولوی و عطار، حضور برجسته نمایی که در زبان این متناقض»

ستیز است. وقتی گریز و زبانهایی است که فراطبیعی و منطقدارد، ناشی از بیان تجربه

آیند و تجربه در ناآگاهی و در عالمی ورای عالم حواس مادی و حالت ظاهر به تعطیل درمی

ه حواس و حالت آگاهی برای بیان تجربه، افتد کاربرد افعال مربوط بواقعی و مادی اتفاق می

(. بنابراین، کشمکش دوسوی کار طبیعی 110: 1391)پورنامداریان،« همه مجازی است

در فضای چنین حالت روحی است که سالک خود را »گوید: است. پورنامداریان در ادامه می

-گرداند و بیمی بیند که بی اختیار او را تسخیر کرده است و در پنجة تقلیباسیر دردی می

گوید، بخند. اگر بخندد، گذارد. اگر بگرید، میای او را بر یک حال نمیکند و لحظهقرار می

گوید، بخور... . چنین دردی نه گوید، نخور و اگر نخورد، میگوید، بگری و اگر بخورد، میمی

بیان احوال  نما تنها شیوةزشست است و نه نیکو، نه دشمن است و نه دوست. بیان متناقض

 (121)همان: « صوفی در این حالت و وصف درد اوست

 پارادوکس عرفانی در غزلیات موالنا

از زمان پیدایش این نحلة فکری تاکنون عرفای بسیاری در دو حوزة عرفان نظری و      

اند. شاعران عارفی و اندیشة خود را در قالبی ادبی بیان کرده عملی به سیر و سلوک پرداخته

ای که با سنایی آغاز شد و با عطار و اند. شیوهجمله سنایی، عطار، مولوی و... از این زمرهاز

موالنا تداوم یافت و به شکل سنتی و ادبی در فرهنگ و ادب فارسی مورد پذیرش قرار 

(. موالنا 270: 1392گرفت و در کالم شاعرانی مانند سعدی نیز تجلی یافت )نیازکار، 

شدن زبان شعری خود بوده است. بنابراین به  ای برای تازهافتن راه و روزنههمواره به دنبال ی

سازی آن و در نتیجه زدایی برای بیان هنری کالم و برجستهکمک ابزارهای آشنایی



 
تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب، بهره برده است. او در روش ادبی خود و به اشکال مختلف در 

ز هنجارستیزی استفاده کرده و ترکیبات و تصاویر مافیه همواره امثنوی و حتی فیه

پارادوکسی فراوانی در آنها جای داده است؛ اما از تصاویر پارادوکسی در غزلیات خود 

اگرچه مثنوی بیشتر حاوی افکار اوست، اما »بیشترین بهره را برده است. به سخنی دیگر 

توان در غزلیات بیشتر می انگیز و متناقض او را، از جهاتی،شخصیت و منش و روح شگفت

جستجو کرد. چرا که مثنوی اغلب با تمهید قبلی سروده شده است، در حالی که غزلیات 

(. از مجموع 702: 1382)دهباشی، « اغلب ارتجالی و دفعی و ناگهانی و فورانی بوده است

ا اصطالحات عرفانی موجود در دیوان شمس، اصطالحات زیر که موالنا با استفاده از آنه

 شود:نما ساخته است، بررسی میتصاویر و معانی متناقض

 عقل

ست که ابه نزد عارفان عقل چیزی »در فرهنگ لغات و اصطالحات عرفانی آمده است:    

ق از یه، و حلعبودبدان وسیله خدا را عبادت کنند. در کلمات باباطاهر است که: العقل سراُج ا

( 585: 1383)سجادی، « بدان امتیاز نهاده شود.باطل، و طاعت از معصیت، و علم از جهل 

قل ع، آنجا بردبرد اما اندرون خانه ره نمیعقل تا درگاه ره می»در مقامات شمس آمده: 

یوان ( اما موالنا در د108: 1369)شمس تبریزی،« حجاب است و دل حجاب و سر حجاب.

عقل  »یرات ی از این تعبکند. یکشمس تعبیرات مثبت و منفی فراوانی دربارة عقل بیان می

ب ه مراتاست که از نظر وی مقام سکر و مستی ب« مست یا رها کردن عقل در برابر سُکر

 واالتر از عقل است، باید عقل را رها نمود و به حیرت و مستی متوسل شد:

دین ل را چنو بق این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را    کز بهر نان           

 د ماجرا نشای

 (1: غ1388)مولوی،

 اند.دد میو آنجا که انتظار وصال به معشوق را دارد و او را آرامشی برای عقل مست خو

یبار سوی جو کنید ما را به مشک و خم و سبوها قرار نیست             ما را کشان           

 ما 

رار قدل بی وعــقل مست ها نشست            آرام رخی که بر آن چشمسوی پری           

 ما 

 (201: غ1388)مولوی،



 
 عرفانی بیان هرچند عقل و صحو و هوشیاری در مقابل سکر و مستی قرار دارد اما موالنا در

 . داندکننده عقل دیوانه و مست میخود، عقل را مست انگاشته و معشوق را آرام

 علم 

جه . خوادر کتاب صد میدان از علم به عنوان هفتاد و یکمین میدان یاد شده است     

 ید، علمعلم زا از میدان تفرید میدان»گوید: عبداهلل انصاری در تعریف علم و اقسام آن می

 یاما استدالل دانش است و آن را اقسام است؛ علم استداللی و علم تعلیمی و علم مِن لدنی.

الغ و بدند در اند و اما تعلیمی آن است که خلق از حق شنیند و عواقب تجارباثمرات عقول

: 1368ی، انصار« )از استادان آموختند در تلقین که دانایان بدان عزیزند در دو جهان و...

م ن که تعلّبدا»یاد شده است: « حجابی بزرگ»(، اما در مقاالت شمس از علم به عنوان 56

 وو رفت رود. گویی در چاهی یا در خندقی فرم در آن فرو مینیز حجاب بزرگ است، مرد

ی ابدی وث باقللیسی مشغول کردند تا از آنگاه  به آخر پشیمان که داند که او را به کاسه

، و نور و ها و موانع(. علم و عقل از بین برندة حجاب202: 1369)شمس تبریزی، « بماند

ه یاد شد مانع وشمس نیز از آنها با عنوان حجاب  روشنایی و هدایتگر هستند، اما  در دیوان

 کند:است و موالنا اینگونه تصویری پاردوکسی از آنها ارئه می

 ندانی سرّ این را تو که علم و عقل تو پرده است 

 غاری  عین آن ود درخبرون غار و تو شادان که                                               

 (2536: غ1388)مولوی،

 داند:بند میهمچنین در جای دیگر عقل را پای

 مدام الق فیالمالم، والعشبندی، عشق تو سربلندی              العقل فیعقل تو پای  

 (3195: غ1388)مولوی،

 غم

ه شاد بطب را کند. در مثنوی، مخامولوی در اشعار خود از غم به عنوان عامل شادی یاد می

 د.دارگونه بیان میکند، و ارزش و منزلت غم را اینبودن با حضور غم دعوت می

 قاستـتی ارتوی پسشاد از غـــم شو که غم دام لقاست          اندرین ره س                 

 ن ر کودکاداین  غم یکی گنجیست و رنج تو چو کان         لیک کی در گیرد                 

 (30/  3: 1360)مولوی،  



 
شده  ی بیانهای گاه مثبت و گاه منفی دربارة غم معنوی و مادنیز دیدگاه در دیوان شمس

گ و ن دلتنکند و از نبودن آاست. عاشق حقیقی با فرارسیدن غم، اظهار شادی و سرور می

 راسد.هد نمیشود. غم و اندوه برای عاشق به منزلة لطف است و هرگز از غم و درغمگین می

 ا  تو جان م محرمهاندر غم تو جانا            هم محرم عشق تو ای شاد که ما هستیم         

 (90: غ1388)مولوی،

 یا رسلنا باسرّ  چشم محمد با نمت واشوق گفته در غمت         زان طرة اندر همت، ای       

 (1690: غ1388)مولوی،

وق، عشمفزا است؛ به عبارت دیگر در غم گاهی غم و اندوه معشوق مانند آب حیات جان

 جفایی وجود ندارد:

 شود نمی یک سر مو از غم تو نیست که اندر تن من          آب حیاتی ندهد یا گهری  

 (545: غ1388)مولوی،

ه اد نمودخاص ی کند و از آن با عنوان دارویموالنا حتی در بیتی غم را به گنجور مانند می

 است:

 ر شکمدغمش در دل چو گنجوری، دلم نور علی نوری    مثال مریم زیبا که عیسی      

 دارد 

 (565: غ1388)مولوی،

 الم بهعهایی در نهان دارد که تمامی اجزای غم معشوق از نظر موالنا، شادی و خوشی

با ما است ا یابند که هرچند در ظاهر تصویری پارادوکسیواسطة آن حیات و نشاطی تازه می

 تأویل و تفسیر عین حقیقت است:

ستقل ر وی مدارد  منم کز تو غمی خواهم که دهمه اجزای عالم را غم تو زنده می       

 باشم 

 (1431: غ1388)مولوی،

 فقر

(. 445: 1370داند )عطار، می« خالی شدن دل از اشکال» االولیا فقر را موالنا در تذکره     

از میدان ذکر، میدان فقر زاید، فقر درویشی است و آن »گوید: خواجه عبداهلل انصاری نیز می

(. با توجه به این 35)انصاری، همان: « سه است: فقر اضطرار و فقر اختیار و فقر تحقیق

دانند؛ بلکه آن را مایة نجات تعاریف، شعرای عارف نه تنها فقر را صفتی منفی در انسان نمی



 
نما دانند. موالنا در مثنوی در تصویری متناقضیو راهی برای رسیدن به حقیقت مطلق م

 فقر را ساز و برگ راه نجات دانسته است:

 برگ  زین همه انواع دانش روز مرگ         دانش فقر است ساز راه و            

 (175 /1: 1360)مولوی، 

ه م فقر بزش مقاکند. در غزلیات او ارموالنا در دیوان شمس صفات فراوانی برای فقر ذکر می

 ن حقیقیفقیرا ای است که فقیر باید به داشتن آن، فخر و مباهات کند. در اعماق دلاندازه

از  االتروتواند مقامی شور و غوغایی به پاست، در تصویری پارادوکسی درویش در فقر می

شمار  را بهاختران داشته باشد و از آنها پیشی بگیرد. حتی سالطین عالم، خاک درگاه فق

 یند.آمی

ن تان زیشاسخرام و میستان      در فقیری میفشان و جان تازه میجان کهنه می      

 زکات 

 (386: غ1388)مولوی،

 گشاید.داند که هر گره و مشکلی را میموالنا فقر را کلیدی می

 ک کلید مبار فقر ببرده سبق، رفته طبق بر طبق               باز کند قفل را فقر      

 (809: غ1388ی،)مولو

ت سعاد فقر، سعادت حقیقی است که هرکس از آن بگریزد همانند وجود نحسی از اقبال و

 گریخته است.

 ود ت و سعگریزد از فقر و نیستی            نحسی بود گریزان از دولهرجان که می   

 (863: غ1388)مولوی،

 شود.فقر از وجود مبارک عارف واصل به حق، غنی می

 نی ود او غز تو شآن صبر کرد شکّر شکر تو دید               فقر از آن فخر کرد کصبر از   

 (3010: غ1388)مولوی،

مات فقیر از آنچنان منزلت و رتبة متعالی برخوردار است که گویی صاحب تمام مقا

ر و تفسی دنیویست. این تصویری پارادوکسیکال است و در ظاهر قابل پذیرش نیست اما با

 توان آن را پذیرفت.ی عرفانی میهاتأویل

 ای فتهجر گرهان ای فقیر روز فقیری گله مکن             زیرا که صد چو ملکت سن      

 (2983: غ1388)مولوی،



 

 بقا

اه گهلل آنار فیاهلل، سیبقا عبارت است از بدایت سیر فی»در مرصادالعباد آمده است:       

 ارند تادرزانی مطلق، وجود و ذاتی مطهر از لوث حدثان امحقق شود که بنده را بعد از فنای 

: 1371ی، )راز «کندبدان در عالم اتّصاف به اوصاف الهی و تخلق به اخالق ربّانی ترقّی می

شد از انی باآن کس که او باقی باشد به حق، ف»(. همچنین در شرح التعرّف آمده است: 426

« شتنز خویز بهر خویش و نه دفع مضرّت را انفس خویش، آنچه کند نه جز منفعت را کند ا

مشاهده  (. در این تعاریفِ صوفیه از بقا، نوعی پارادوکس158: 1365)مستملی بخاری، 

ا راهی یگر، فنرسد؛ به عبارت دشود؛ یعنی سالک پس از فانی شدن به بقا و جاودانگی میمی

ره خود به ر آثاراریف صوفیان دها و تعاست برای بقا و جاودانگی. مولوی نیز از این اندیشه

 داند:برده است. وی در مثنوی بقای حقیقی را در فنا می

 نده الد جویهمچنین جـــــویای درگاه خدا            چون خدا آمد، شو               

 ت  در فناسقا انبگرچه آن وصلت بقا اندر بقاست             لیک ز اّول آن                

 (267 /3: 1360)مولوی، 

عنی یاین  وداند موالنا در غزلیات شمس نیز مقدمة رسیدن به بقا را دستیابی به فنا می

متناقض  گونه که استیس معتقد است، عرفاو گفتاری است پارادوکسیکال. همان اندیشه

 (.288: 1388های آنان متناقض بوده است )استیس، اند، زیرا تجربهگفته

  ان کشدشب ایشو فنا رخت کشیدند مهان           تا بقا لطف کند جان جانب محو          

 (1252: غ1388)مولوی،

 بال 

 وبودیت بال، ظهور امتحان است از حق عارف را، تا در ع»در شرح شطحیّات آمده است: 

 (.573: 1344)بقلی، « ربوبیّت مقصّر معرفت در عشق نشود

نداری پیغا تو در» رزش و اهمیّت بال معتقد است: عین القضاه همدانی در تمهیدات دربارة ا

 به جان دا راخکه بال هرکسی را دهند؟ تو از بال چه خبر داری؟ باش تا جایی رسی که بالی 

 (.243تا: القضاه، بیبخری...( )عین

 بال چراغ»کند: یگونه تعریف ماالولیا نیز از قول جنید بغدادی بال را اینمولوی در تذکره

 (.440)عطار، همان:« کنندة غافالناست و بیدارکنندة مریدان و هالک عارفان



 
ی از خبردر دیوان شمس، بال در دو معنی منفی و مثبت آمده است. در معنی منفی بی

 معشوق حقیقی  و عدم آگاهی از محبوب ازلی است:

 عذابست این جهان بی تو، مبادا یک زمان بی تو       

 ست و بال بر من شکنجه به جان تو که جان بی تو 

                                                 (                                                    64: غ1388)مولوی،

چون  نمااقضی متناما در معنی مثبت، که غالباً نیز در این معنی به کار رفته، بال در تصویر

 وان مدارج باال و کمال را طی کرد.تنردبانی است که به کمک آن می

 پارد درا جان سزنان در گلستان   کای هرکه خواهد نردبان تهای پار از آسمان، نعرهگل   

 بال 

 (13: غ1388)مولوی،

ودها و ر آن سدکند. یا بال چون نوشی است که گاهی از بال به عنوان درّی با ارزش یاد می

 لذّات فراوانی نهفته است:

 ریا آن د بال درست و بالدر تو را کند زیرک        خصوص دّر یتیمی که هست از      

 (226: غ1388)مولوی،

 بیهوشی  

(. در 208)سجادی، همان: « شوندبیهوشی مقام طمس را گویند که در آن صفات محو می»

تفاء انت و بیهوشی، مقام طمس فنا را گویند از احکام بشری»مرآت عشّاق نیز آمده است: 

در رابطه با  (. موالنا در دیوان شمس، معانی متناقضی180: 1356مرآت عّشاق،« ) امکانیّت

طریق  کند؛ از جمله اینکه آگاهی و هوشیاری حقیقی و معنوی که ازبیهوشی بیان می

 ست.های ما در بیداری قابل مقایسه نیگردد، با هوشیاریبیهوشی )سکر( حاصل می

 م کو؟ احال هوشی آری هوش دیگر لون هست    هوش بیداری کجا و رؤیتاندر آن بی         

 (2207: غ1388)مولوی،

ری هوشیا که در مقامآید، درحالییا اینکه عیش و مقامات ایمنی در بیهوشی به دست می

-ضمتناق هوشی باشد، نوعی بیانتمامًا خوف و اضطراب وجود دارد، و اینکه عیش در بی

 نماست.

یش و مقامات ست عهوشیست            در بیاندر مقام هوش همه خوف و زلزله           

 ایمنی 



 
 ( 3000:غ1388)مولوی،

 شود:به عقیدة موالنا حتی هوشیاری حقیقی از طریق بیهوشی حاصل می

 جایی؟ که از بیهوش شدیم و بس به هوشیم                ای ماه بگو ک                 

 (2764 : غ1388)مولوی،

 حجاب )پرده(

اب، حجاب حایل است میان طالب و مطلوب. حج»روزبهان در شرح شطحیات آورده است: 

 (.572: 1344بقلی، « ) آنچه تو را منع کند از حق، و اگر چه کواشف و معارف بود

 مال حضرتدیدة بدان از ج»داند که الدین رازی نیز حجاب را عبارت از موانعی مینجم

ی، )راز« ممنوع است،  و آن جملگی عوالم مختلف دنیا و آخرت است جلّت محجوب و

ی و (. در دیوان شمس نیز حجاب همان پرده و مانع بین ما و معشوق حقیق310همان:

ة برندحضرت حق است، حتی اگر دانش و علم و عقل باشد. همانطور که آگاهی که ازبین

 رود.حجاب و موانع است، خود حجاب به شمار می

 ، آگهی آگهی ز خویش          ما را حجاب دیده و دیدارای تو که بیچشم گشتهنُه 

 (3001:غ 1388)مولوی،

انع مت که در این بیت، هوشیاری و آگاهی نسبت به خود و تعیّنات مادی مانند حجابی اس

 شود. رؤیت حقیقت می

 .ب شوندتوانند حجاب محسوگاهی علوم و دانش که از عوامل رفع حجاب هستند، می

    گاهی آاین دانش من گشته بر دانش تو پرده          فریاد من مسکین از دانش و   

 (2611:غ 1388)مولوی، 

ا که ب همچنین در بیانی پارادوکسی، علم و عقل را حجاب فرض کرده است؛ علم و عقلی

 روند.ها به کنار میها و پردهوجود آنها حجاب

ین ود در عخدان که دست         برون غار و تو شاو عقل تو پردهندانی سرّ این را تو که علم 

 آن غاری 

 (2536: غ 1388)مولوی،

 خاموشی

اهلل، خاموشی سالمت است و اصل استاد امام گوید رحمه»گوید: درباب خاموشی، قشیری می

را آن است، و بر آن ندامت باشد چون وی را از آن باز دارند، واجب آن بود که فرمان شرع 



 
دانست چنانکه سخن اندر موضع در آن نگه دارند، و خاموشی در وقت خویش صفت می

االولیا ( همچنین در تذکره182: 1367)قشیری، « هاستترین خصلتخویش از شریف

)عطار، همان: « ترتر و کالم او خوشابوبکر وراق گفت: خاموشی عارف نافع»آمده است:

 دانند؛ ازجمله سنایی:یکی از منازل سلوک می(. بسیاری از عرفا خاموشی را 536

 تگر اسداین همه علم جسم مختصر است           علم رفتن به راه حق               

 اطل بن از چیست زاد چنیـــن ره ای عاقل           حــــق بدیدن برید              

 ان خاموش کوشان            بر نشستن به صـدررفتن از منــــــزل سخن             

 (113: 1368)سنایی، 

ر دز جمله ست؛ اموالنا در آثار خود در فواید خاموشی و مضرّات زبان بسیار داد سخن داده ا

 مثنوی.

 ارمن تو  گویم ای زبان تو بــس زیانی مر مرا           چون تویی گویا چه              

 نیرمن زخن هم آتش و هم خرمنی           چنـــد این آتش درین ای زبا             

 کند یمیش آن کند          گرچـــه هرچه گویدر نهان جان از تو افغان می             

 (104 /1: 1360)مولوی، 

عابیر و و یا یکی از ت« خموشی»های موالنا با همچنین در دیوان شمس بسیاری از غزل

که الیپذیرد؛ درحای با سکوت و خموشی مرتبط هستند پایان میگونهترکیباتی که به 

گویی، زیاده نوردد که گویی زمام اختیار وی را عشق ربوده است.دامنة سخن را چنان درمی

یت یان ماهف و بتکرار مضامین و هنجارشکنی، همه از عجز و ناتوانی این شاعر توانا در توصی

آسانی  مان بهما از احساسات سطحی»گوید: استیس می بارهمعشوق حکایت دارد. دراین

 استیس،)« مانیمگوییم، ولی آنجا که شخصیتمان از عمق لرزیده باشد خاموش میسخن می

 ذارترینِ و اثرگ نما خاموشی را بهترین و گیراترین( اما موالنا در بیانی متناقض294: 1388

ت. تر اسهتر و شایستو خاموشی زیبندهداند. اصوالً برای عاشق حقیقی، سکوت سخنان می

موشی عماق خااها را باید در ترین بیان و زیباترین عبارتموالنا معتقد است که پرمفهوم

 هی بهجستجو کرد. سکوت سرشار از مفاهیم و عبارات شیرین و جانفزاست که منشأ آگا

 رود.شمار می

-بیان ست خوشتر در خامشیهعاشق خموش خوشتر، دریا به جوش جوشتر     چون آین    

 ها 



 
 (192:غ 1388)مولوی،

ی اسیلهوگردد، اما موالنا در بیتی خاموشی را سخن گفتن موجب تشخیص حق از باطل می

 است دارای پارادوکس. داند و این بیانیبرای جدایی حق از باطل می

ه ز ه دانخموش کردم ازین پس که از خموشی من   جدا شود حق و باطل چنانک           

 کاه  

 (2408:غ 1388)مولوی،

اموش خ»نند نمایی ماهای خود، با خاموشی ترکیبات زیبا و متناقضهمچنین موالنا در غزل

 ساخته است.« گویا، ناطق خموش، گویای  خاموش و خموش پرسخن

 گویم   ویا چنداموش گضرّاب و عشقت چون ترازو                         ازین خمنم             

 (1539: غ 1388)مولوی،

 درد 

 ست.اگراشود و خذالن محض در عرفان، بال و مصیبتی است که از دوری از حق ناشی می»

د: گوییماز جهت قرب به حق باشد موجب تطهیر معاصی است... . خواجه عبداهلل انصاری 

و هم  شادی هری باشد آمیخته، نعمتی باشد در بال آویخته. هم درد است و هم دارو و همز

 لهفان گوید به آواززاری. بنده میان این دو حال سرگردان. هم گریان و خندان همی

 وفیق درم و ت)دادخواه( الهی دلم از بیم درد کباب است و روزگار نشان اینکه خذالن مالز

. یا داند که در سخن عذاب است یا از مولی عتاب استره نمیچاحجاب است. این بی

در  (. موالنا382)سجادی، همان: « دردمندی به درد خرسند، کسی را چه حساب است؟

  داند:یکند و غم و درد را لطف و طرب مهای خود از درد با نگاهی مثبت یاد میغزل

 ارامن  وطلب کن، فرج و امن  غم را لطف لقب کن، ز غم و درد طرب کن    هم ازین خوب

 ( 162: غ 1388)مولوی، 

ت عتقد اسند و مدانما درد را راهنمای آدمی به سوی عالم معنوی میموالنا در بیانی متناقض

 کند:به واسطة درد، انسان پروبال صعود به جانب معشوق پیدا می

 ر آید د مضطکس کز دربا درد  باش تا درد آن سوت ره نماید       آن سو که بیند آن     

 (841: غ 1388)مولوی،

 کند.معرفی می« داروی خاص پادشاه عالم هستی»در بیانی متناقض، درد را 

 ر ست ببابر دو دیده نهم غمت کین درد               داروی خاص خسروی       



 
 (1164:غ 1388)مولوی،

ی که گردد و دلناک میگاهی دل عاشقان به واسطة دردی که از سوی معشوق است، طرب

 گردد:از درد او بویی برده باشد، هرگز به دنبال مرهم و دارو نمی

 عددش یها دارد       تو مگیر آن مدد و آن دهش بها و طربدل ز دردش چه خوشی   

 (1253:غ 1388)مولوی،

 جوید.موالنا در تعبیری پارادوکسی مرهم و درمان حقیقی را در درد می

ه درمان بهیچ طبیبی ندهد بی مرضی حبّ و دوا    من همگی درد شوم تا که            

 برسم 

 (  1400:غ  1388)مولوی،

 ست.ایرتر همچنین دردی که از سوی معشوق حقیقی باشد، از قند و حلوا دلپذ           

 وا کنداز حل ست یا سودا، کسمرا گوید که درد ما به از قندست و از حلوا     تو را صرع

 افغان؟  

     (                                                   2119:غ1388)مولوی،

 گیرینتیجه

-ترین جلوهزدایی در زبان فارسی است. غنینما یکی از انواع آشناییانتخاب بیان متناقض  

تحول های پارادوکسی، در ادبیات عرفانی به کار گرفته شده است. آمیختگی عرفان با ادب و 

ها و ترین عامل ناسازواری معانی، اندیشهتوان مهمتکاملی ادبیات از سادگی به ژرفایی را می

های عرفانی را  تفکرات در ادب عرفانی دانست. آغازگر استفاده از بیان پارادوکسی در اندیشه

ت کارگیری کلمات و اصطالحادانند، اما موالنا توانسته است هنرمندانه با بهسنایی می

های عرفانی خود را با گونه تضاد یا تناقضی در خود ندارند، اندیشهعرفانی که در واقع هیچ

تناقض بیان کند و برای ایضاح مطالبش به زیبایی از آنها بهره ببرد. او از اصطالحاتی 

که در عرفان و متون متصوّفه معنای دقیق، « عقل، علم، فقر، خاموشی، غم و...»همچون 

ای سازد؛ به گونهنمایی میی دارند، معانی و ترکیبات پارادوکسی و متناقضمشخص و مثبت

ها هستند، خود به حجاب و مانعی برندة موانع و حجابکه در بیان او، علم و عقل که از بین

شوند. یا غمی که محوکنندة شادی و نشاط است، در اشعار عرفانی او عامل بزرگ بدل می

کند و از اشق حقیقی با دیدن غم اظهار شادمانی و سرور میشود تا جایی که عشادی می



 
گشای بخشد و آن را کلید و گرهشود. یا گاهی به فقر معنِی مثبتی مینبود آن دلتنگ می

 داند.همة مشکالت می
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